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I.  INTRODUÇÃO

TEORIA  CRÍTICA  DE  DIREITOS  HUMANOS   E     
POLITICA  DE  TRANSFORMAÇÃO

*Combate   a  todas    as formas de   opressão

*Pesquisa Interdisciplinar

*DESCONSTRUÇÃO: enfrentamento =    patriarcado/ 
masculino/branco/endinheirado

Como pesquisar e contribuir: Gênero,  Direitos 
Humanos  e  Estado ?



Preeminência da Política
Conhecimento Integral
 Platão, Aristóteles: POLITICA arte de organização integral da 

vida na polis

 Marilyn Frye (The Politics of Reality: Essays in Feminist Theory, 
1983), conforme IRIS M. YOUNG (Taking the Basic Struture
Seriously) desenvolve a metáfora  da gaiola: para libertar pássaros 
não basta conhecer os fios da gaiola ou apenas um dos  seus lados  

 Permanecer imaginando por que os pássaros não fogem =  
rede/barreiras sistematicamente colocadas

 É necessário uma visão total (macroscópica) da gaiola para 
desenvolver estratégias para libertação dos pássaros  (Apud Isis 
Conceição in Justiça Racial e Teoria Crítica Racial no Brasil: Uma 
proposta de teoria geral, Direitos Humanos, Democracia e 
Justiça, 2016 ) 



 “Toda pesquisa criadora é um trabalho de construção 
de conhecimentos novos, mas uma construção ativa, 
engajada, e não uma simples captação passiva da 
realidade, porque o conhecimento não pode ser puro 
reflexo do real como querem os positivistas” 

 (Marques Neto , Agostinho Ramalho.A ciência do 
Direito:conceito,objeto,método. Renovar, 2001,p.19, apud 
Helena Henkin Coelho Netto e Paulo Cesar Corrêa Borges, 
professores da UNESP, “A Mulher e o direito penal 
brasileiro: entre a criminalização pelo gênero e a ausência 
de tutela penal justificada pelo machismo” Revista de 
Estudos Jurídicos UNESP, a.17,n.25,2013 )



Percepção das Diferenças
 DIFERENÇAS versus DESIQUALDADES

 Não há pessoas idênticas, mas iguais: 
direitos/obrigações

 Diferenças: biológicas/sexuais/étnicas/culturais

 EXIGEM   RESPEITABILIDADE   ACEITAÇÃO

 E, não dizem respeito à superioridade de uns em 
relação a outros



Combate à desigualdade
 Desigualdades: Criações racionais/arbitrárias/injustas

 EXIGEM ENFRENTAMENTO PARA EXTINÇÃO

 Posto que estabelecem relações de dominação e 
exploração entre cidadãos

 (Comparato, Fabio Konder.  Afirmação Histórica dos 
Direitos Humanos. S Paulo: Saraiva, 2003, p. 190)



II.  GÊNERO
 Gênero:  agrupamento de seres/objetos que têm entre 

si características comuns

 Conforme as ciências biológicas identifica e diferencia 
os homens e as mulheres, assim temos: gênero 
masculino e gênero feminino

 *CIÊNCIAS SOCIAIS, PSICOLOGIA  = Gênero  
diferencia socialmente as pessoas, considerando os 
padrões histórico-culturais atribuídos a homens e a 
mulheres, portanto 

 MUTÁVEL:  Construído e desconstruído



 *Identidade de gênero = identificação social

 A identidade de gênero refere-se à identificação pessoal 
com determinado gênero: masculino/feminino/ambos

 Exercício de liberdade individual, pessoas constroem sua 
identidade de gênero ao longo da vida 

 Homens/Mulheres/Pessoas Transgêneras

 E, que conforme a orientação sexual são

 Heterossexuais  homossexuais   bissexuais

 LGBTT = lésbicas/gays/bissexuais/travestis/transexuais



III. OS DIREITOS DA MULHER SÃO 
HUMANOS E FUNDAMENTAIS
 1. O Direito de Ser

 Direito de desenvolver-se e expressar-se conforme a 
personalidade (conjunto de caracteres biológicos, 
psíquicos, culturais que distinguem as pessoas entre si)

 2. Os direitos da personalidade são políticos, os 
humanos são conviventes, portanto o direito de ser 
pessoa humana dependerá da fruição dos direitos 
humanos individuais/sociais/coletivos



 3. Direitos Humanos Fundamentais 

 INDISPONÍVEIS  INVIOLÁVEIS  
INTERDEPENDENTES   COMPLEMENTARES

 INDIVISÍVEIS

 4. Feminilidade e Feminismo

 Homens e Mulheres são iguais em direitos e obrigações

 Reconhecimento das diferenças/caracteres 
específicos/diferenças biológicas



 Feminilidade: a expressão engloba características 
físicas, psíquicas, culturais do direito de ser mulher

 Mulher ser convivente portanto além de 
mãe/cônjuge/companheira/amante, também 
trabalhadora/eleitora/representante do povo, etc.

 Feminismo: movimento político formado por 
mulheres e homens com vista ao reconhecimento legal 
e respeito do direito à feminilidade, à livre expressão 
do direito de ser mulher



 Conquista do FEMINISMO : direitos femininos 
(exercidos pelas mulheres) licença 
maternidade/salário maternidade/parto humanitário, 
etc. e direitos sociais, mas de interesse feminino, 
coibição discriminação no mercado de trabalho em 
razão de sexo/exigências de creches/reconhecimento 
constitucional de famílias formadas por um dos pais e 
seus filhos/ licença paternidade



IV.  PATRIARCADO E PAPÉIS SOCIAIS
 Clássicos brasileiros

 SAFIOTTI, Heleieth. Gênero, patriarcado, violência –
São Paulo:Fundação Perseu Abramo, 2004 ( Coleção 
Brasil Urgente )

 contrato social e liberdade civil do homem

 Contrato sexual e sujeição/dominação  da mulher



 VERUCCI, Florisa Dutra da Fonseca. Verbete Mulher 
IN Enciclopédia Saraiva de Direito/ coord. Rubens 
Limongi França, vol. 53, S Paulo: Saraiva, 1977, p.  
363/378.

 Bíblia = Mulher responsável = desgraças 

 Fases divisão/trabalho = interpretações culturais = 
menos força física; gravidez; parto; amamentação = 
limitativas ao trabalho e à atividades guerreiras



INTERSECCIONALIDADES
 A) Violência Nossa de cada dia

 *entrelaçamento das questões étnicas e de gênero

 - quatrocentos anos de escravização

 *coibição formação de núcleo social básico = família = 
afrodescendentes

 *mulher escravizada “objeto sexual de seus senhores”



 * utilização das escravizadas no meretrício = pelas 
famílias proprietárias = Código Criminal 1830  não 
criminaliza o lenocínio

 *aquisição de crianças escravizadas como 
“brinquedo” para crianças dos senhores

 *pelourinho nas praças/cidades  brasileiras
 *escravização convivendo com trabalho livre 

(imigrantes) e com esgotamentos do capitalismo 
mercantil

 *práticas abortivas violentas conforme interesse 
dos senhores escravizadores



 Consequências:

 *banalização da violência

 *inexistência de uma elite

 *mulher  = objeto sexual

 *banalização da tortura

 *banalização da miserabilidade

 *desrespeito ao trabalhador doméstico

 *invisibilidade da mulher e do negro



 B)  Nossa  formação  cultural

 *Nossa feminista, Dra, Florisa Ferucci pesquisou 
verbetes no filólogo Aurélio Buarque de Holanda 
Ferreira ( década de 70)

 Nós visitamos Dicionário Antonio Houaiss da Língua 
Portuguesa, Ed. Objetiva, 2004, p. 1.545 e 1.976

 Verbetes: Homem, Mulher  Branco, Negro

 Vejamos:



 Mulher  individuo sexo feminino –
companheira/esposa/amante/concubina

 Treze chamadas com sentido de meretriz: mulher à 
toa, mulher da rua, mulher da comédia, mulher da 
vida, mulher da zona, mulher do amor, mulher de má 
nota, mulher do pala aberto, etc.

 Há também as chamadas negativas:  mulher fatal 
“mulher irresistivelmente atraente... A que induz 
homens a situações difíceis, perigosas ou catastróficas; 
ou mulher do piolho “aquela que teima, insiste 
obstinadamente”; 



 Impressiona também o entendimento de “mulher 
honesta” “mulher casada fiel ao seu marido, de 
reputação ilibada, mulher séria”

 *Note-se que o Decreto-Lei Nº 2.848, de 1940

 Tratava dos crimes contra os costumes, exigindo fosse a 
vítima “mulher honesta”



 Verbete Homem = chamadas com sentido positivo

 ‘único representante do gênero Homo, da espécie 
Homo Sapiens”

 Homem de bem; homem de negócios; homem de 
palavra (verdadeiro); homem de poucas letras 
(indivíduo reservado); homem de pulso; homem 
público é o estadista;  homem-chave, homem da lei, 
homem da rua é o homem do povo; etc. 



 Uma injusta distribuição de papéis sociais

 Homens brancos  - representante da espécie

 homem normal/poder

 Mulheres brancas - auxiliar/ procriação/casta

 Homens negros - subserviente   
subalterno/humilde/violento/perigoso

 Mulheres negras - subserviente 
humildade/sedutora/perigosa



V.  NEOCONSTITUCIONALISMO
 1. O POVO UNIDO  (e organizado) JAMAIS SERÁ 

VENCIDO

 * Ditadura  Restrições  Torturas

 “ tratamento de preto” 

 Às lideranças sindicalistas/universitárias

 *Atuações Unificadas dos movimentos sociais

 *Constituição Federal de 1988

 - Igualdade  entre Homens e Mulheres

 - Construção da Igualdade de Gênero 



 2. Código Civil de 2002
 Direito Civil  - Famílias
 Exercício do Poder Familiar
 3. Código Penal – alterações
 * formas legalizadas de aborto – art. 128
 * FEMINICÍDIO
 Homicídio qualificado – art. 121, § 2º,VI
 Morte da mulher por razões do sexo feminino





 *Razões de condição de sexo feminino:

 - violência doméstica ou familiar;

 - menosprezo à condição de mulher;

 - discriminação à condição de mulher.



 4.   LEI  MARIA  DA  PENHA

 LEI Nº 11.340, de 07 de agosto de 2006

 * art. 226, § 8º da Constituição Federal

 A)  Altera Código Processo Penal, art. 42, IV

 = prisão preventiva

 B)  Altera Código Penal, art. 61, II, “f”

 = circunstância agravantes



 C)  * Altera Código Penal, art. 129, §§ 9º e 11

 Lesões Corporais

 D)  *Altera a Lei de execução Penal

 Lei Nº 7.210, de 11 de julho de 1984, art.   

 152

Programas de Recuperação/Reeducação

 CONQUISTAS   ALCANÇADAS  COM A 
PARTICIPAÇÃO DA OAB SP  COMISSÃO DE 
DIREITOS HUMANOS, COMISSÃO MULHER 
ADVOGADA, COMISSÃO IGUALDADE RACIAL



 5. EDUCAÇÃO EM DIREITOS

 LEI DE DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃO

 LEI Nº 9.394, de 1996

 *Aperfeiçoada pelas leis:

 LEI Nº 10.639, de 2003

 LEI Nº 11.645, de 2008



 6. LEI Nº 12.288, de 2010

 DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS 

 PARA A POPULAÇÃO NEGRA

 SAÚDE

 EDUCAÇÃO

 MULHER NEGRA
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